Altair SimSolid™

Структурен анализ за бърза оптимизация на дизайна

Altair SimSolid е софтуер за структурен анализ, разработен специално за бързо решаване на сложни
инженерни задачи. Той елиминира опростяването на геометрията и генерирането на мрежи - двете
най-време отнемащи и сложни задачи, изпълнявани в традиционните FEA симулации. SimSolid
позволява прецизен анализ на асемблирани CAD модели за минути - без генериране на мрежи.

Акценти на SimSolid
• Елиминирайте опростяването и
омрежването на геометрията. Със
SimSolid подготовката на модела се
извършва за минути.
• Анализирайте сложни детайли и
големи монтажи. SimSolid е толерантен
към неточна геометрия, а монтажните
му връзки са най-добрите в
промишлеността при работа с
нерешени контактни повърхности.
• Разширените работни процеси за
автоматизация са вградени в SimSolid,
за да помогнат при подготовката на
големи модели само за няколко
минути.
• Получавайте резултати за секунди до
минути. SimSolid е бърз, наистина бърз.
Следователно, множество сценарии за
проектиране могат да бъдат бързо
анализирани и сравнени.

Научете повече:
altair.com/simsolid

SimSolid може да анализира сложни
детайли и големи сглобки, които не са
по силите на традиционните FEA
продукти, и да го прави ефективно на
настолен компютър. Както бърз, така и
точен, SimSolid гарантира точността на
решението, като използва уникален
многофазен адаптивен анализ.
Изчислителният метод се базира на
иновативни разширения към теорията
на външните приближения - обобщение
на метода на крайните елементи (FEM)
според които:
• Абсолютно произволни геометрични
фигури могат да се използват като
„крайни елементи“
• Основни функции, които
приблизителното поле на интерес в
обема на детайла могат да бъдат от
произволен клас и не са зависими от
формата и обема.
SimSolid не използва точковите степени
на свобода (DOF), присъщи на
традиционните FEA. DOF на SimSolid са
функционални елементи с геометрична
поддръжка под формата на обеми,
области, облачни линии и облаци от
точки.

Това осигурява възможност за справяне
с геометрични несъвършенства, както
несъвършенствата в асемблирани
модели като пропуски, прониквания и
неравномерни контактни зони.
SimSolid контролира точността на
решението, използвайки многопасов
адаптивен анализ. Адаптивността може
да бъде определена на глобална или
локална основа и тя е винаги активна.
Методиката е бърза и ефективна. Тя
предоставя превъзходни показатели за
производителността, изчислителното
време и отпечатъка в паметта, които
позволяват много големи и и сложни
сглобени модели да бъдат решени
бързо на настолни компютри от PC
клас.

Ползите

Елиминирайте опростяването и
омрежването на геометрия
Уникалната технология на SimSolid
напълно елиминира нуждата от
опростяване на геометрията и
омрежването - двете най време
отнемащи операции в традиционните
FEA анализи. Със SimSolid, подготовката
на модела се извършва за минути.

www.spacecad.bg

Създавайте хиляди връзки за секунди

Сили на връзки и реакции за разбиране на
структурното поведение

Възможности
Анализирайте сложни детайли и
големи сглобки
SimSolid е проектиран да анализира
сложни части и големи сглобки, които не
са практични с традиционните FEA.
SimSolid е толерантен към неточна
геометрия. Монтажните му връзки са найдобрите в индустрията за обработка на
нерешени контактни повърхности с
пропуски и геометрия с припокриване.
Автоматични работни процеси
SimSolid има интелигентни работни
процеси, които ви позволяват да създавате
сложни връзки - точкови заварки, шевове,
болтове, лепила и други - за минути. Тези
работни потоци намаляват или изцяло
премахват времето за настройка на
модела при работа с множество варианти
на проекта. При импортиране на нов
вариант, SimSolid автоматично наследява
материали, връзки, товари и гранични
условия. Софтуерът позволява и
наследяване на товари от външен файл.
Бърза обратна връзка с дизайна
SimSolid е бърз, наистина бърз. Времето за
решение обикновено се измерва в секунди
до минути на стандартен компютър. Със
SimSolid могат да бъдат анализирани и
сравнени множество дизайнерски
сценарии. И точността може да бъде
определена на нивото на отделния детайл,
което позволява бързо проучване до всяка
точност на ниво детайл, която е
необходимо.

Типове симулации
Поддържат се следните типове симулация:
линейна статика, модална и нелинейна
статика (контактна, материална и
геометрична), термична, свързана
термeчно стресова, линейна динамика
(време, честота и произволен отговор).
Поддържани връзки и гранични
условия
• Монтажни връзки: Интелигентни
автоматични връзки, свързани, плъзгащи
се, разделящи се с триене, болтове,
точкови и лазерни заварки, заварки на
шевове, втулки, лепила и виртуални
конектори
• Товари и гранични условия: Неподвижно
ограничение, плъзгащо ограничение,
ограничение на шарнири, принудително
преместване, сила, налягане, гравитация,
термичен, инерционен релеф,
предварително натоварване болт/гайка,
динамични натоварвания, хидростатични
товари, носещи товари и отдалечени
товари.
Поддържани материали
• Изотропни
• Несвиваеми
• Еластопластични с нелинейни криви на
напрежение спрямо деформации
• Твърди
• Дефинирани от потребителя
CAD интерфейси
• Директна интеграция с базирани в
“Облака” CAD системи
• Стандартен STL изход от всяка CAD
система
• Дирекно зареждане от CATIA, NX, Solid
Edge, Creo, SOLIDWORKS and Inventor
• Директно зареждане на STEP, ACIS и
Parasolid файлове.

Нелинеен анализ, точно възпроизвеждащ
контакта между болта и плочата

Пост-процесиране
• Контурни зони с измествания,
напрежения, деформации и плътност на
енергията
• Анимация с деформация на формата
• Макс/мин етикети
• Точкови сонди и набори от точки
• XY чертежи
• Сили за реакция/контакт
• Нелинеен обхват при контакт,
включително контактно налягане и отвори
• Сили на връзки болт/гайка
• Сили в точкови заварки
• Форми при честотни режими
• Модални фактори на участие, ефективна
и кумулативна маса
• Частичен динамичен отговор
• Фактори на безопасност
Отчети
• Миниатюри и надписи на изображения,
свързани със състояние на графиката на
модела, видимост на детайла и показване
на резултатите
• Синхронизиран преглед на модел и
резултати
• Резултатите се експортират като
изображения в пълна разделителна
способност
Обща функции
• Работа със смесени единици (SI иIPS)
• Измерване (разстояния, дължини,
локални координати)
• Глобални и локални координатни
системи
• Стандартни изгледи (отпред, отзад,
отгоре, отляво, отдясно)
• Потребителски дефинирани изгледи

“SimSolid е изключително впечатляващ. Той позволява на нашия екип да надхвърли
ограниченията на CAD вградената симулация. Сега прецизно оценяваме
структурите си за минути, рано печелим увереност и спестяваме много време!”
Richard Reeson, Senior Engineer
Don-Bur
www.spacecad.bg

